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1 Algemeen
Met een CMS (Content Management System) kunt u uw eigen website beheren. Een CMS zorgt
ervoor dat iedereen een website kan beheren zonder kennis van bijvoorbeeld HTML of CSS
(programmeertalen), maar ook voor mensen die wel kennis van HTML of CSS hebben, zitten er
veel voordelen aan een CMS.
De CMS zorgt ervoor dat de content automatisch op de juiste plaats en in de juiste vorm op de
website gepubliceerd wordt. Deze scheiding tussen inhoud en vormgeving biedt veel
voordelen.
Wat is content?
Content kunt u beschouwen als alles wat op een webpagina te vinden is aan tekst,
afbeeldingen, animaties, geluid, video’s, applicaties, toegang tot database, enzovoort. Dat is
dus alles wat, op een site, voor actualisering en verandering in aanmerking komt.
De voordelen van een CMS
Het gebruik van een CMS biedt voor het beheer van de sites op internet en een intranet vele
voordelen. De belangrijkste zijn:
-

Met een CMS is het eenvoudig de inhoud van uw website actueel te houden.
Met een CMS is het makkelijker controle te houden op bevoegdheden van mensen.
Met een CMS kunt u gemakkelijk uw eigen website of intranet onderhouden.
Met een CMS kunt u de informatie, die een gebruiker te zien krijgt, personaliseren.
Met een CMS is het gemakkelijker verbanden tussen content te leggen welke intact
blijven onder alle omstandigheden.
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2 Beheer van de website
2.1 Inloggen
Om in Novucura wijzigingen aan te kunnen brengen moet een gebruiker ingelogd zijn met
voldoende bevoegdheden. Indien het wachtwoord nog niet bekend is kan deze via
“wachtwoord vergeten?” naar de gebruiker worden gemaild.

Gebruikershandleiding Novucura - Versie 4.17

pagina 5

2.2 Ingelogd
Indien u bent ingelogd, krijgt u op basis van de toegekende bevoegdheden meer te zien.
 Indien u een pagina mag wijzigen kunt u linksboven de status van de pagina wijzigen.
 Indien u toegang heeft tot de beheerschermen krijgt u een extra tab “Beheer” te zien.
Indien er niet genoeg ruimte op de navigatiebalk is, kunt u deze tab bereiken via de
pijltjes rechtsboven “alle pagina’s tonen”.

2.3 Beheer gebruikers
Bij het tabblad “Beheer” kunt u klikken op “gebruikers”. Bij “gebruikers” kunt u gebruikers van
de website verschillende rollen toe bedelen. U kunt ook gebruikers blokkeren en zien wanneer
er gebruikers ingelogd zijn op de website.
2.4 Nieuwe pagina maken/wijzigen
Open het tabblad “Beheer” en klik op “pagina’s”
 Selecteer een pagina (een pagina die tussen haakjes staat, is niet zichtbaar in de
navigatie maar wel benaderbaar via URL).
 U kunt de geselecteerde pagina omhoog of omlaag verplaatsen en u kunt naar de
geselecteerde pagina gaan. Indien u de geselecteerde pagina wilt wijzigen klikt u op
“wijzigen”.
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2.5 Sitemap/structuur van de site
De structuur van de site kunt u aanpassen door gebruik te maken van bovenliggende pagina’s.
 Open het tabblad “Beheer” en klik op “Pagina’s”.
 Hier ziet u een scherm met de indeling van de website.
 Zoals u ziet staat Start rood opgelicht.





Als u de indeling van de pagina´s wilt wijzigen klikt u op een pagina, bijvoorbeeld
“Portfolio” .
U ziet dat deze nu rood opgelicht is.
U kunt nu de indeling wijzigen door op “Omhoog” of “Omlaag” te klikken.
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2.6 Pagina gegevens instellen
Als u een pagina toevoegt of wijzigt kunt u verschillende opties voor de pagina instellen:
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2.7 Uploaden van bestanden
Natuurlijk is het mogelijk om bestanden op de website te plaatsen. Dit kunt u doen door bij het
tabblad “Beheer” op “Upload” te klikken. De bestanden die u uploadt, kunt u later op uw
website plaatsen (dit wordt beschreven in hoofdstuk 5). Dit kan bijvoorbeeld een afbeelding
zijn of een bestand dat gedownload kan worden vanaf uw website.

Als u op het bestand klikt, krijgt u verschillende opties. U kunt het bestand downloaden met de
“Downloaden” knop. U kunt de naam van het bestand wijzigen met de “Naam Wijzigen” knop
en u kunt het bestand verwijderen met de “Verwijderen knop”.
Met de “Terug naar bestanden” knop gaat u terug naar de map waar het geselecteerde
bestand in staat.
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3 Content pagina wijzigen
3.1 Metagegevens
Op een pagina kunt u de metagegevens van de pagina wijzigen. Metagegevens zijn gegevens
die een zoekmachine gebruikt om zijn resultaten te onderen, met metagegevens die
overeenkomen met de zoekresultaten zal deze pagina hoger in de resultaten komen.
Neem de volgende stappen om de meta gegevens te wijzigen:
 Open het tabblad “Start”
 Ga naar het vinkje linksboven en wijzig de status van de pagina naar: “Ontwerp de
pagina”
 Wijzig vervolgens de pagina instellingen
 Klik op OK of Toepassen om de wijzigingen door te voeren
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3.2 Indeling / lay-out wijzigen
Webonderdelen worden geplaatst in een zone. De zone-indeling bepaalt hoe een pagina eruit
komt te zien. Standaard is Novucura uitgerust met voldoende lay-outs om iedere gewenste
pagina te realiseren.

Klik op het tabblad “Layout” om de gewenste lay-out te selecteren.
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4 Toevoegen en wijzigen webonderdeel
4.1 Webonderdeel toevoegen
Als een pagina is aangemaakt, is deze gevuld met lege zones. In iedere zone kunnen
webonderdelen worden geplaatst. Neem de volgende stappen:
 Ga naar het pijltje linksboven in het scherm en wijzig de status van de pagina naar:
“Webonderdelen toevoegen”
 Kies vervolgens de webonderdelen die u wilt toevoegen
 Selecteer de zone waarin de webonderdelen geplaatst moeten worden en klik op
toevoegen
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4.2 Webonderdelen wijzigen
Als een webonderdeel in een zone op een pagina is geplaatst kan deze vervolgens worden
ingevuld. Ieder webonderdeel heeft op dezelfde plek wijzigingsmogelijkheden. Neem de
volgende stappen:
 Ga naar het pijltje linksboven in het scherm en wijzig de status van de pagina naar:
“Wijzig de Webonderdelen”
 Kies vervolgens het webonderdeel dat u wilt wijzigen en klik op Wijzigen

4.3 Uiterlijk (CSS)
Met behulp van een CSS class kan een specifiek stuk style vanuit het maatwerk thema aan het
webpart worden gekoppeld. In deze specifieke style kunnen maatwerk wensen op het gebied
van afbeeldingen, kleuren en lettertypes worden verwerkt.
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4.4 Webonderdeel verplaatsen




Klik op het tabblad “Layout” van het webonderdeel dat u wilt verplaatsen (met de
status van de pagina op “Wijzig de Webonderdelen”)
Bij “Zone” selecteert u de zone waar u het webonderdeel naar wilt verplaatsen
Bij zone index kunt u bepalen op welke plaats u het webonderdeel wilt plaatsen. Bij
“Zone index” 0 staat het webonderdeel helemaal bovenaan. Bij “Zone index” 1 staat
het webonderdeel achter een webonderdeel van “Zone index” 0

4.5 Publicatiedatum datum
In het vak: “Publicatiedatum” kunt u de start- en einddatum van het webonderdeel aangeven.
Let op! Als u de startdatum leeg laat, wordt het webonderdeel direct gepubliceerd. Als u de
einddatum leeg laat, blijft het artikel op de website staan tot u hem handmatig verwijdert.
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4.6 Tijdschema zichtbare uren
Met “tijdschema zichtbare uren” kunt u de dagen en tijden waarop u het webonderdeel
gepubliceerd wilt hebben, instellen. Bijvoorbeeld: Als u het webonderdeel op maandag,
dinsdag en vrijdag gepubliceerd wilt hebben, vinkt u maandag, dinsdag en vrijdag aan en vult u
daarachter de tijd in.
Let op! Indien u het vakje ingeschakeld aanvinkt, maar geen dagen aanvinkt wordt het
webonderdeel niet gepubliceerd. Indien u het vakje ingeschakeld niet aangevinkt hebt, wordt
het direct gepubliceerd op alle dagen en tijden.
De tijdnotatie voor het invullen van de tijden is uu:mm – uu:mm.
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4.7 A/B testen
Bij een A/B test worden twee of meer verschillenden versies van een pagina of maximaal 1 per
pagina-element getest. Zo wordt getest welke pagina of plaats op een website beter scoort en
dus gebruikt moet worden. Een A/B test is niet geschikt om meerdere variabelen tegelijkertijd
te testen.
Met deze testen kunt u veranderingen in uw website laten testen. U kunt bijvoorbeeld testen
of er vaker op een groene knop gedrukt wordt of op een rode knop. Ook vergroot u hiermee
de tevredenheid van uw bezoekers, verlaagt weigeringspercentages, verhoogt de tijd die op
uw website wordt doorgebracht en verhoogt u het succespercentage van uw website.
Kijk hier (http://youtu.be/TGrujIh2H0I) voor meer informatie over de testen.
De “A/B testen” webpart is als volgt in
te stellen: Bij het maken van een
experiment krijgt u een experiment
nummer. Deze voert u in bij het “A/B
testen” webpart. Dit A/B testen
Webonderdeel wordt geplaatst op de
originele pagina.
Google kan nu bijhouden op welke
van de 3 knoppen het meest geklikt
wordt. Als u bijvoorbeeld weet dat er
op de pagina met de rode knop het
meest gedrukt wordt, kunt u uw
website daarop aanpassen.
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Verder is er nog de “A/B Testen” functie bij alle webparts. Deze kan ervoor zorgen dat
bepaalde delen van uw website niet worden getoond op de normale pagina maar als u een
variabele achter de url zet wel worden getoond. Zo kan bijvoorbeeld de website
“www.<uw domeinnaam>.nl” er heel anders uit zien dan
“www.<uw domeinnaam>.nl?variation=Var1”. Dit is handig als u bijvoorbeeld een pagina wilt
laten zien die de klant niet ziet of de klant alleen ziet als deze de url van deze variabele weet.
Om dit in te stellen kunt u bij de webpart die u wilt laten zien met de A/B Test hij A/B testen op
inschakelen drukken en een variabele invullen. Dit zorgt ervoor dat de webpart waarmee u dit
hebt ingesteld alleen zichtbaar is met www.<uw domeinnaam>.nl?variation=<variabele>. Als u
“zichtbaar op origineel” aanklikt is deze ook zichtbaar op de originele pagina.
Als u A/B Testen heeft ingeschakeld is het ook mogelijk om een pagina weer te geven met
bepaalde publicatiedatum. Dit doet u doormiddel van:
www.<uw domeinnaam>.nl?now=<jjjj-mm-dd uu:mm:ss>. Dit toont alle webparts met de
publicatiedatum van na deze url.

Bij “A/B testen” wordt gebruikt voor de Content Experiments van Google Analytics. Bij het
instellen van een experiment wordt gevraagd in Google Analytics om een code te plaatsen op
de originele pagina die getest wordt. Deze code kan er als volgt uit zien.
<!-- Google Analytics Content Experiment code -->
<script>function utmx_section(){}function utmx(){}(function(){var
k='12345678-1',d=document,l=d.location,c=d.cookie;
if(l.search.indexOf('utm_expid='+k)>0)return;
function f(n){if(c){var i=c.indexOf(n+'=');if(i>-1){var j=c.
indexOf(';',i);return escape(c.substring(i+n.length+1,j<0?c.
length:j))}}}var x=f('__utmx'),xx=f('__utmxx'),h=l.hash;d.write(
'<sc'+'ript src="'+'http'+(l.protocol=='https:'?'s://ssl':
'://www')+'.google-analytics.com/ga_exp.js?'+'utmxkey='+k+
'&utmx='+(x?x:'')+'&utmxx='+(xx?xx:'')+'&utmxtime='+new Date().
valueOf()+(h?'&utmxhash='+escape(h.substr(1)):'')+
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'" type="text/javascript" charset="utf-8"></sc'+'ript>')})();
</script><script>utmx('url','A/B');</script>
<!-- End of Google Analytics Content Experiment code -->
De experimentcode (hierboven aangegeven met gele achtergrond) wordt ingevuld in het veld
“Experiment nummer”. Als dan op “OK” wordt gedrukt, is de gehele Content Experiment code
op de gewenste pagina geplaatst. Vervolgens wordt deze code door Google Analytics
gevalideerd en wordt gecheckt of het experiment nummer wel goed is ingevuld.
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5 Beschrijving Webonderdelen
Webonderdelen kunnen worden toegevoegd via het pijltje linksboven in het scherm. Wijzig de
status van de pagina naar: “Webonderdelen toevoegen”. Dit staat beschreven in hoofdstuk
4.1.
Webonderdelen aanpassen doet u ook via het pijltje in de linkerbovenhoek. Wijzig hiervoor de
status van de pagina naar: “Wijzig de webonderdelen”. Dit staat beschreven in hoofdstuk 4.2.
Vervolgens klikt u op het pijltje van het betreffende webonderdeel dat u wilt wijzigen, hier
kiest u voor de optie ‘ wijzigen’.
5.1 Afbeelding
Met “afbeelding” kunt u een foto op uw website plaatsen. Bij “wijzig de webonderdelen” krijgt
u verschillenden opties om iets met de afbeelding te doen. U kunt bijvoorbeeld tekst over de
afbeelding plaatsen (“Overlay”) of het plaatje veranderen als de klant met z’n muis over de
afbeelding gaat (“Hover afbeelding”). Ook kunt u een link achter de afbeelding plaatsen
(“Link”).
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5.2 Afbeeldingen roteerder
Met “afbeeldingen roteerder” kunt u verschillende foto’s achter elkaar plaatsen. U kunt deze
foto’s laten bewegen op verschillende manieren. Zo kunt u ze automatische laten roteren of de
klant door de foto’s laten klikken. Daarbij zijn er verschillende effecten voor het verschijnen
van de volgende foto.

Met ”Frameduur” kunt u het browservenster in stukken verdelen. Frames worden gebruikt om
afbeeldingen weer te geven.
De “framevertraging” bepaalt hoe lang het huidige frame wordt weergegeven in honderdsten
van een seconde. U kunt bijvoorbeeld 50 opgeven om het frame een halve seconde weer te
geven of 300 om het frame 3 seconden weer te geven.
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5.3 Afbeeldingen strip
Met “afbeeldingen strip” kunt u afbeeldingen op verschillende manieren weergeven.
Bijvoorbeeld door ze in een strip weer te geven zoals in de afbeelding hieronder. Ook kunt u
instellen dat met een klik op de afbeelding, de afbeelding groter wordt weergegeven.

5.4 Afbeeldings Stijlelement
Met het “afbeeldings stijlelement” kunt u een afbeelding plaatsen met een titel en tekst naast
het plaatje.
5.5 Afdrukken
Door het webonderdeel “Afdrukken” toe te voegen aan de zone kan de zone door de klant
worden uitgeprint.
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5.6 Affiliate intermediair
Met “affiliate Marketing” kunt u uw website promoten. Dit doet u door bij Daisycon
promotiemateriaal te leveren. Daisycon zorgt ervoor dat dit promotiemateriaal bij beheerders
van websites. Deze plaatsen het online zodat mogelijke klanten op de links of banners klikken.
De publishers ontvangen een vergoeding op basis van een klik, lead of sale. U kunt de
vergoeding zelf bepalen.
Voor meer informatie: http://www.daisycon.com/nl/diensten/affiliate-marketing/
De informatie die u bij het webpart “Affiliate intermediair” kunt invullen zijn nodig voor
Daisycon.
5.7 Chat
Het “Chat” webonderdeel kan gebruikt worden om met bezoekers van een pagina contact te
leggen en te chatten. Stel bezoekers hebben vragen, dan kunnen zij die via het chat
webonderdeel stellen aan iemand van de klantenservice of de websitebeheerder. Dit
webonderdeel is gekoppeld aan een betaalde chatdienst. Voor het implementeren van een
chatfunctie op een Novucura website moet deze chat worden ingesteld.
5.8 Contact gegevens
In het webonderdeel “Contactgegevens” kunt u de contact gegevens toevoegen.
5.9 Feed Reader
Met de “Feed Reader” kunt u uw RSS Feeds, Twitter Feeds en Facebook Feeds op uw website
plaatsen. Bij het tabblad “Algemeen” kunt u kiezen welke Feed Reader u op uw website wilt
plaatsen met de bijbehorende breedte.
Elk soort feed reader heeft zijn eigen tabblad.
5.9.1 “Facebook reader”
Bij de feed reader van Facebook kunt u uw gebruikersnaam invullen zodat de feed reader kan
zien van welk profiel hij de feeds moet halen.
Verder kunt u 3 checkboxjes aanvinken:
Titelbalk: boven uw berichten krijgt u de Facebook titelbalk.
Gezichten: met gezichten krijgt de feed reader onderop de gezichten van de mensen die uw
website hebben “ge-liked”.
Nieuws stream: als u nieuws-stream aanzet krijgt de klant uw Facebook berichten die op uw
profiel staan, te zien.
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5.9.2 RSS feed
Hiermee kunt u uw RSS feeds laten zien. De “RSS feed” heeft verschillende opties:
Aantal feeds: hiermee kunt u het aantal feeds dat wordt getoond, veranderen.
RSS link: hiermee kunt u de link naar de RSS feeds invullen, zodat vanaf die url de feeds worden
getoond.
Open link in: hiermee kunt u aangeven of de link in een nieuw venster kan worden getoond of
dat de link wordt geopend in het huidige venster.
5.9.3 “Tweet reader”
Bij de feed reader van Twitter kunt u verschillende aanpassingen doen om de reader naar wens
aan te passen.
Hoogte: hier kunt u de hoogte van de Twitter reader aanpassen
Realtime: hiermee kunt u ervoor kiezen om de berichten realtime op uw website te laten
verschijnen. Dit houdt in dat zodra er een nieuw bericht op twitter verschijnt, deze ook op uw
website verschijnt.
Resultaten Herhalen: als de tweet reader geen nieuwe berichten meer kan vinden zal de
“tweet reader” de berichten opnieuw laten zien.
Scroll balk: de feedreader krijgt een scrollbalk, zodat oudere berichten kunnen worden
bekeken.
Zoek Query: hier kunt u invullen waar de “Tweet reader” naar moet zoeken. U kunt hier een
gebruikersnaam invullen maar u kunt ook een onderwerp invullen.
Titel: hier kunt u de titel van de “tweet reader” aanpassen
Onderschrift: hier kunt u een onderschrift invullen dat boven de titel verschijnt.

5.10 Formulieren Maken
Ook kunt u in Novucura formulieren aanmaken. Handig als u op uw website bijvoorbeeld een
enquête wilt laten invullen.
5.10.1 Formulier keuzelijst/Keuzerondje




Om een formulier aan te maken wijzigt u linksboven in het scherm de status van de
pagina naar: “Webonderdelen toevoegen”
Klik in het rechter vak op Formulier Keuzelijst of Formulier Keuzerondje
Klik op toevoegen (daarna kunt u het rechtervenster sluiten)
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Wijzig linksboven in het scherm de status van de pagina naar “Wijzig de
webonderdelen”
In het vak waar Formulier keuzelijst of Keuzerondje staat, opent u het pijltje en klikt u
op “wijzigen”
Dan opent u de groep “Algemeen”
In “tekst label” vult u de gewenste naam in

5.10.2 Formulier bijlage
Het “Formulier bijlage” webonderdeel maakt het mogelijk dat de klant een bestand kan
toevoegen aan het formulier. De klant kan op de knop “Bladeren…” klikken om een bestand te
selecteren op zijn/haar lokale computer.

Gebruikershandleiding Novucura - Versie 4.17

pagina 26

5.10.3 Formulier e-mail vak
In het “Formulier e-mail vak” laat u mensen hun e-mail invullen. Dit wordt gebruikt om
bijvoorbeeld een registratiemail naar een klant te sturen.



Wijzig de status van de pagina naar “Webonderdelen toevoegen”
In het scherm rechts vinkt u het vakje “Formulier e-mail vak” aan en klikt u op
Toevoegen
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Wijzig de status van de pagina naar “Wijzig de Webonderdelen”
In het Formulier e-mail vak opent u het vinkje aan de rechterkant en klikt u op wijzigen
Dan opent u de vakken “Algemeen” en “Layout”
In het vak “Algemeen” kunt u de naam (bijvoorbeeld: e-mail) aanpassen, ook kunt u
hier de breedte van het e-mail vak aanpassen
In het vak ”Layout” kunt u bepalen in welke Zone u het Formulier e-mail vak wilt
hebben
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5.10.4 Formulier e-mail knop







Wijzig de status van de pagina naar “Webonderdelen toevoegen”
In het rechterscherm klikt u op het vakje “Formulier e-mail knop”
Klik op toevoegen
Sluit het rechtervenster en wijzig de status van de pagina linksboven naar “Wijzig de
Webonderdelen”
In het vak Formulier e-mail knop opent u het pijltje aan de rechterkant en klikt u op
wijzigen
In het vak bedankt e-mail kunt u een e-mail aanmaken die automatisch wordt
verstuurd, bijvoorbeeld als iemand zich registreert op uw website.

Voorbeeld resultaat:
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5.10.5 Formulier Nieuwsbrief registreren
Met het “formulier nieuwsbrief aanmelden” webpart kunt u de klant bij het formulier in staat
stellen ook aan te geven of hij/zij de nieuwsbrief wil ontvangen.
5.10.6 Formulier selectievakje
Met het “formulier
selectievakje” kan de
klant invullen wat voor
hem/haar van
toepassing is.
5.10.7 Formulier Tekst
Met “Formulier Tekst”
kunt u stukken tekst in
uw formulier plaatsen.
5.10.8 Formulier Tekstvak
Met “Formulier Tekstvak” kan de gebruiker een stuk tekst invullen, zodat deze bij het formulier
wordt gevoegd. U kunt er ook voor zorgen dat de klant verplicht is dit in te vullen of dat de
klant dit tekstvak mag overslaan.
5.10.9 Formulier Wizard stap
Met het “Formulier Wizard stap” is het mogelijk om de klant het formulier in meerdere
stappen te voltooien. Dit kunt u doen door onder bepaalde formulier webparts een “formulier
wizard stap” te plaatsen en daarna meer formulier webonderdelen te plaatsen. De klant krijgt
op de website alles te zien boven de wizard stap. Als de klant op volgende drukt, krijgt de klant
het formulier onder de wizard stap te zien.
Net als bij alle formulier webonderdeel, kan het “formulier wizard stap” webonderdeel
afhankelijk zijn van een ander formulier webonderdeel. Zo kan het zijn dat er eerst een
selectievakje moet geselecteerd moet worden voordat de klant op volgende kan klikken.
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5.10.10 Validators / Validatie
Bij het “formulier tekstvak” kan gebruik gemaakt worden van een validatie. Dit stelt u in staat
om de bezoeker van de website een bepaalde waarde in te laten vullen. Als deze waarde niet
voldoet aan de validatie wordt een validatiemelding weergegeven, die aangeeft dat de waarde
die is ingevuld niet voldoet aan de eisen.
Het is mogelijk om te kiezen tussen verschillende validatietypen. Elk
type validatie kijkt of waarde die is ingevuld in het tekstvak voldoet
aan het ingevulde validatietype.
Bij het tekstveld “Aangepaste validatie melding” kunt u een tekst
opgeven die wordt getoond als de waarde niet voldoet aan het
opgegeven validatietype.
Bij de datum validator kunt u ook [vandaag] invullen.
Bij elke formulier webonderdeel is het ook mogelijk om aan te
geven of het veld verplicht is om in te vullen of dat het webonderdeel ook oningevuld
verstuurd mag worden.
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5.11 HTML tekst
Een HTML tekst gebruikt u om tekst in een webonderdeel te zetten. In HTML tekst kunt u
codes plaatsen die verschillende effecten hebben op uw webonderdeel. U kunt bijvoorbeeld de
letters vet, cursief of onderstreept maken. En u kunt de kleuren en lettertypes aanpassen.
Indien u een code in HTML tekst in wilt voeren dan klikt u op de knop “Code”.

Om een bestand toe te voegen in de tekst klikt u op het link
knopje ( ). Bij de tab “Linkomschrijving” kiest u bij “Linktype”
de optie “URL”. Bij “Protocol” kiest u voor de optie “<anders>”.
Vervolgens klikt u op de knop “Bladeren op server”.
Er is een optie om deze HTML tekst uitvouwbaar te maken. Dit is
mogenlijk onder de catagorie HTML uitvouwbaar. Hier in moet
een uitvouwbare titel worden opgegeven en de indentiele status.
Deze titel functioneerd als een klikbaar gebied , waar na een klik
de eerder opgeven HTML tekst in/uitklapt
5.12 HTML tekst carrousel
Met de HTML tekst carrousel is het mogelijk om verschillende pagina’s tekst te tonen met een
carrousel effect. Dit houdt in dat 1 pagina gecentreerd staat en de overige pagina’s daarachter,
kleiner geschaald staan. Vervolgens kunt u door de pagina’s heen bladeren door met uw muis
op de navigatieknoppen te klikken, in het navigatiemenu op de pagina te klikken of door met
uw muis of vinger op/over de carrousel te klikken/vegen. U kunt de pagina’s vullen met HTML
content, op dezelfde manier als het ‘HTML tekst’ webpart.
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De hoogte, breedte, schaal van de pagina’s, de animatie en de navigatie opties zijn instelbaar.
5.13 HTML tekst gedeeld
Met het gedeelde tekst webpart bent u in staat standaard teksten te maken, die op de hele
website terug kunnen komen. Op de beheerpagina vindt u een kopje ‘Gedeelde tekst beheer’,
hier kunt u de standaardteksten toevoegen. Vervolgens kunt u op een pagina een ‘HTML tekst
gedeeld’ webpart toevoegen. Bij de opties van het webpart kunt u in het lijstje een tekst
template kiezen, deze wordt vervolgens getoond op de pagina.
5.14 HTML tekst lightbox
Met de HTML tekst lightbox is het mogelijk om tekst of een plaatje te openen als lightbox bij
het klikken op de tekst, die is ingevuld in de HTML tekst Editor. In het veld “HTML
Eigenschappen” wordt de tekst ingevuld die als klikbaar kan worden ingesteld. Om de lightbox
functie in te schakelen wordt “Webpart klik naar lightbox” ingeschakeld. In Lightbox
eigenschappen worden tekst en/of afbeeldingen ingevuld die worden geopend als lightbox bij
het klikken op de HTML-tekst. Bij hoogte en breedte kan de hoogte en de breedte van de
lightbox worden bepaald. Meer informatie over de lightbox? Ga naar ‘Geavanceerde opties’.
5.15 HTML tekst roteerder
Deze webpart maakt het mogelijk om tussen verschillende teksten te kunnen roteren. Dit
houdt in dat u tot 10 verschillende teksten kunt laten weergeven die na elkaar worden weer
gegeven. Het is mogelijk om te kiezen tussen verschillende overgangen en u kunt ook bepalen
hoe lang de tekst weergegeven moet worden. Met de “HTML tekst roteerder” webpart kunt u
net als bij de “HTML tekst” webpart uw tekst opmaken zonder HTML kennis, maar als u kennis
van HTML heeft, kunt u door middel van code de knop ook in HTML programmeren. Als u snel
een bepaalde tekst wilt zien, kunt u met de knop snel naar die tekst toe gaan.
5.16 HTML tekst slider
Bij een HTML tekst slider is het mogelijk om meerdere HTML’s naast elkaar laten zien in een
zogenaamde slider. In elke HTML kan een afbeelding of tekst worden geplaatst. Deze HTML’s
kunnen vervolgens op een website worden geroteerd met behulp van de slider. Zie voorbeeld:
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Bron: http://www.novusoft.nl/
5.17 HTML tekst tabbladen
Met het ‘HTML tekst tabbladen’ webonderdeel kunnen tekst en afbeeldingen weergegeven
worden als tabbladen. Zo kan dus op een pagina waar een product wordt verkocht, alle
specificaties en onderdelen van dat product beschreven worden zonder dat de pagina heel erg
lang is. Stel het product is een tv. Dan kan het tabblad er als volgt uit komen te zien.

5.18 Inloggen
Met het webonderdeel “Inloggen” maakt u het mogelijk om in te loggen op de website door
middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt “Onthoud mijn inloggegevens voor de
volgende keer” aanvinken om het
wachtwoord te onthouden. Onderaan
staat de link “wachtwoord vergeten”.
Hiermee kunt u uw wachtwoord
opvragen als u uw wachtwoord
vergeten bent.
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5.19 Link menu
Met het webonderdeel “Link menu” kunt u alle
pagina’s van uw website in een overzichtelijke rij
plaatsen. Dit gaat heel eenvoudig: U klikt op het
mapje of de pagina die u wilt toevoegen aan het
lijstje en klikt dan op toevoegen. U ziet dat nu de
naam aan de rechterkant van de knop staat. Dit
betekent dat de pagina nu aan de lijst is
toegevoegd.
Als u meerder pagina’s heeft en u vindt het
plezieriger dat een link die in het midden van de
lijst staat meer omhoog hoort te staan, kunt u
met de knop omhoog de link omhoog verplaatsen. Om de link naar beneden te plaatsen kunt u
de knop omlaag verplaatsen.
5.20 Nieuws / blog
Met het “Nieuws” webonderdeel kunt u nieuwe nieuwsitems toevoegen. Deze nieuwsitems
worden standaard in een lijst getoond en ziet er als volgt uit:
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De nieuwsitems staan gesorteerd op datum met het nieuwste bericht bovenaan. Als er op de
titel geklikt wordt komt u op de onderliggende pagina van het nieuwsbericht, u kunt hier meer
over lezen bij punt 5.20.1.
Aan de rechterzijkant staan twee knoppen, deze hebben als functie het nieuwsbericht aan te
passen of het nieuwsbericht te verwijderen uit de lijst.
De knop + Nieuw nieuwsitem brengt een pop-up naar voren waar u naar eigen invulling een
nieuw bericht kan toevoegen. Deze pop-up ziet er als volgt uit:

In het tekstveld Titel kunt u het artikel een naam geven. In het voorbeeld is een van de titels
bijvoorbeeld “De nieuwe cookiewet, hoe gaat Novusoft hiermee om?”. Er wordt dan een
nieuwe pagina aangemaakt die als titel en als URL “de-nieuwe-cookiewet-hoe-gaat-Novusofthiermee om.aspx” krijgt.
In de keuzenlijst Auteur kunt u per nieuwsitem aangeven door welke auteur dit geschreven is.
Deze lijst wordt automatisch gevuld door de auteurs uit het beheer gedeelte onder Blog
Auteurs Beheer, u kunt hier meer over lezen bij punt 5.20.2.
In het tekstveld Tags kunt u per nieuwsitem verschillende trefwoorden opgeven, deze worden
gebruikt om artikelen te categoriseren. Zo kunt u bijvoorbeeld “Novusoft, cookiewet” invullen,
tags kunt u van elkaar scheiden door middel van een spatie of een komma. U kunt zoveel tags
aangeven per nieuwsitem als u zelf wil, toch raden wij u aan dit te beperken tot een maximum
van vijf. De tags zullen bij het nieuwsitem komen te staan in de vorm van een hyperlink, als
daar op geklikt wordt dan zullen alle nieuwsitems naar voren komen die de aangeklikte tag
bevatten.
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Het Datum en Tijd veld worden automatisch op de huidige tijd gezet, deze zijn wijzig baar
indien dit gewenst is.
In het Social media image veld kunt u een afbeelding opgeven, op nieuwsitem niveau, die
gebruikt wordt in de meta-tags, die worden gebruikt als optimalisatie voor de zoekmachines.
Deze afbeelding is bedoeld om kenmerkend te zijn bij het nieuwsitem zoals een kopfoto. Het
gebruik van dit veld is optioneel.
De keuzenlijst Twitter card is vergelijkbaar met Social media image, deze wordt ook gebruikt in
de meta-tags, deze zijn alleen bedoeld voor Twitter. Ook hier geldt dat het gebruikt van dit
veld optioneel is.
In het veld Beschrijving is het de bedoeling dat u een korte beschrijving geeft van het
nieuwsitem.
Als u op de Toevoegen knopt klikt dan zal het nieuwsitem, mits Titel, Datum en Tijd ingevuld
zijn, worden toegevoegd aan de nieuwslijst.
Via het wijzig de webonderdelen scherm kunt u kiezen welke opties zichtbaar zijn. Het is hier
dus mogelijk om de nieuwslijst om te zetten naar een blog en vice versa.
Hier is ook mogelijk de RSS feed aan te zetten.
In het scherm wijzig de webonderdelen van Nieuws is het mogelijk om de beschrijving, auteur,
afbeelding en tags te tonen die toegewezen zijn aan Blog of Nieuwsberichten.
Er is ook mogelijkheid tot het instellen van een titel en het aantal berichten per pagina. Ook is
het mogelijk de RSS feed aan en uit te zetten.
Een belangrijk punt hier is ook het instellen van Tag artikelen, hier kunt u een tag opgeven die
per Nieuws of Blog webonderdeel verplicht is. Dit wil zeggen dat als er een nieuwsitem
aangemaakt wordt met bijvoorbeeld de tags “Novusoft, Cookiewet, Blog” en er is op het
webonderdeel ingesteld dat de Tag artikelen “Blog” is dat dit artikel zichtbaar is omdat deze de
tag “Blog” bevat. Door middel van deze optie is het mogelijk artikelen te categoriseren, een
webonderdeel kan slechts één Tag artikelen bevatten.
5.20.1 Nieuws Tonen
Nieuws Tonen is het webonderdeel dat in principe dezelfde eigenschappen heeft als het
Nieuws webonderdeel op het nieuws toevoegen na, dit om Nieuws toevoegen gescheiden te
houden. Al het Nieuws beheren is naar het Beheer gedeelte op de website verplaatst. Vanuit
hier is het mogelijk Blog auteurs te beheren, Nieuwsbrieven te genereren en Nieuws en Blog
berichten te schrijven. Hier is het ook mogelijk om de locatie van een artikel op de geven, dit
houdt in dat de bovenliggende pagina van het nieuwsbericht geselecteerd kan worden,
bijvoorbeeld ~/Blog.aspx of ~/Nieuws.aspx als bovenliggende pagina.
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5.20.2 Nieuws pagina
Nieuws pagina is de onderliggende pagina van een nieuwsitem, deze is dus geheel naar eigen
keuze in de richten om een nieuwsitem zo mooi en volledig mogelijk te plaatsen.
Standaard wordt hierop de Titel, Datum, Auteur en Tags getoond. De zichtbaarheid van deze
gegevens zijn in te stellen via het wijzig de webonderdelen scherm.
De webonderdelen die zeer geschikt zijn voor het plaatsen van een nieuwsitem zijn: Social
Media om het nieuwsitem te kunnen delen, HTML tekst om het nieuwsitem zelf in te plaatsen
en het Reageren zodat het mogelijk is voor anderen om hierover te discussiëren.
5.20.3 Blog auteur beheer
In het Beheer gedeelte van de website vindt u een pagina die Blog Auteur beheer heet. Op
deze pagina kunt u auteurs toevoegen die gebruikt worden in het Nieuws webonderdeel. Hier
koppelt u persoonlijke data, denk aan naam, social media, persoonlijke afbeelding, aan een
auteur. Deze informatie wordt voornamelijk gebruikt voor de meta-tags, voor zoekmachine
optimalisatie. Het invullen van deze velden is optioneel. Mocht het Nieuws webonderdeel
worden gebruikt als Blog dan raden wij u aan om in ieder geval naam, profiel afbeelding en
profiel pagina in te vullen om de blog zo goed mogelijk te gebruiken.
5.20.4 Nieuwslijst
Met de nieuwslijst kan de klant uw ingevoerde
nieuwsitems zien en lezen. U kunt bij dit
webonderdeel zelf bepalen hoeveel
nieuwsitems er worden weergegeven. U kunt dit
veranderen door bij “Maximale hoeveelheid:”
het aantal te veranderen. U kunt er ook voor
kiezen om de datum van het nieuwsitem te
laten tonen of om deze juist weg te laten.
5.20.5 Nieuwsbrief generator
Met de “Nieuwsbrief generator” is het mogelijk om een nieuwsbrief te sturen naar al uw
klanten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Het bericht wordt verstuurd op de
datum die u bij “Datum” invult. Het emailonderwerp dat uw klanten zien, kunt u invullen bij
“Email onderwerp”. De titel van uw nieuwsbrief kunt u invullen bij “Titel” en de eigenlijke
nieuwsbrief kunt u invullen bij “Introductie tekst”.
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5.20.5 Nieuwsbrief aanmelding
Met het webonderdeel “Nieuwsbrief aanmelding”
kunt u uw klanten laten aanmelden voor de
nieuwsbrief. U kunt dan een nieuwsbrief aanmaken
die naar alle mensen wordt verstuurd die zich
hebben aangemeld voor de nieuwsbrief.

5.21 Reageren
Met het Reageren webonderdeel kunt u gebruikers
een bericht laten plaatsen op de website. Dit kan zijn
door middel van een gastenboek, op een blogitem of
op nieuwsberichten.
Het reageren webonderdeel bestaat uit een aantal webonderdelen die nodig zijn om reageren
webonderdeel te laten werken. Als het webonderdeel reageren toevoegt zal er een knop
verschijnen.
In het wijzig de webonderdelen scherm staat onder het kopje “Reactie webonderdeel” de in te
stellen controls. Dit betekend dat het reageren webonderdeel minimaal het control “Naam
control” en “Bericht control” nodig heeft om te functioneren. Het “E-mail adres control” is
optioneel. U kunt deze controls toevoegen vanuit het scherm webonderdelen toevoegen en
dan “Formulier tekstvak” te selecteren.
Als dit gebeurd is dan is het mogelijk om reacties te plaatsen, om deze dan te tonen is het
nodig dat u het reacties tonen webonderdeel toevoegt op de pagina. In dit webonderdeel
zullen alle geplaatste reacties getoond worden.
Als er een nieuwe reactie geplaatst wordt dan wordt er automatisch een e-mail verstuurd met
daarin de gebruiker die het bericht plaatste, het bericht dat geplaatst werd en de pagina waar
het bericht geplaatst werd. Het e-mail adres van de gebruiker zal ook meegestuurd worden
mits deze opgegeven is. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de reacties op uw website en
kunt u eventuele ongewenste reacties verwijderen. Deze optie is aan of uit te schakelen in het
wijzig de webonderdelen menu.
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5.22 Sitemap & Sitemap overzicht
Met het “Sitemap” webonderdeel en het “Sitemap overzicht” webonderdeel is het mogelijk
om al uw pagina’s van uw website overzichtelijk weer te geven. Het verschil tussen de twee
sitemaps is dat de “Sitemap” een dynamische lijst genereert van uw website en het “Sitemap
overzicht” webonderdeel een statische lijst genereert van uw site.
Voorbeeld “Sitemap”:

Voorbeeld “Sitemap Overzicht”:

5.23 Social Media
Met de “Social Media” webonderdeel kunt u verschillende social media knoppen toevoegen op
uw website, zodat uw klant de pagina op zijn/haar sociale website kan plaatsen. Er zijn
verschillende opties die u bij dit webonderdeel krijgt.
U kunt verschillende social media knoppen plaatsen:
1. Twitter
2. Google+
3. LinkedIn
4. Facebook
Als u niet alle knoppen op uw website wilt plaatsen kunt u bij het tab “Zet de Social Media
knoppen aan/uit” de gewenste knoppen aan of uit zetten.
Bij “Facebook Data” kan bij “URL to Like” een URL worden ingevuld die door de bezoekers van
uw site worden ‘geliked’. Dit kan een link zijn van uw website maar ook een link van een
Facebook-account, bijvoorbeeld: http://www.facebook.com/novusoft.
Het ballonnetje naast de knop kunt u onder of rechts van de knop plaatsen. Dit kunt u doen bij
“Ballon eigenschappen”.

Standaard staan de knoppen onder elkaar als u meerdere knoppen op de website plaatst. Bij
“Algemeen” kunt u aanvinken of u de knoppen horizontaal wilt plaatsen.
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Voor het plaatsen van een Twitter knop zult u bij “Twittergegevens” extra informatie moeten
invullen. “Twitterbericht” is standaard tekst dat in het Twitterbericht word geplaatst. Bij
“Twitter account(@)” kunt u uw Twitteraccountnaam plaatsen zodat de mensen via het
geplaatste bericht uw Twitter account kunnen volgen.
Het Twitterbericht komt er zo uit te zien:
[“Twitter bericht”][website url][Twitter Account(@)]

LinkedIn gebruikt als titel van het bericht, de inhoud van de eerste <h1> tag op de pagina. Als
bericht gebruikt LinkedIn de beschrijving van de pagina zoals die aan te geven is bij ‘Ontwerp
de pagina’. Als deze niet wordt ingevuld, gebruikt LinkedIn een willekeurige tekst op de pagina.
LinkedIn bewaart gegevens die ‘gecrawled’ zijn voor een week. Als u de titel of omschrijving
dus later nog aanpast, kan het zijn dat het bericht van LinkedIn nog oude teksten bevat.
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5.24 Sub Menu
het webonderdeel “Sub menu” maakt voor u een menu aan. U kunt dit menu naar uw smaak
aanpassen door de “sub menu eigenschappen” aan te passen. U kunt bijvoorbeeld het niveau
van het sub menu veranderen.
Voorbeeld: niveau = 2

niveau = 3

Met niveau 3 staan ook nog links van subgroepen in de lijst.
5.25 Tell a friend
Met het webonderdeel “Tell a friend” kunt u de pagina of de zone van de website doorsturen.
5.26 Video
Met “Video” kunt u een video op uw website plaatsen. Bij “Viewer Settings” kan een url naar
de video of de video´s locatie op de site worden gegeven (als allebei zijn ingevuld wordt geen
van tweeën weergegeven). Ook kunnen hier hoogte en breedte van de video worden ingesteld.
Onder “Video-opties” kunnen extra opties worden aangevinkt, namelijk of de video
automatisch moet starten, of er knoppen (play, pause, enz.) moeten worden weergegeven en
of de video moet worden herhaald als deze af is.
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5.27 Zoeken
Indien u iets niet kunt vinden dan kunt u dit opzoeken in SiteSearch:
 Aan de rechterkant van uw scherm ziet u “Zoeken”
 Als u daarop klikt komt er een venster tevoorschijn
 Type u vraag in en druk op zoeken. Dan komen de zoek opties tevoorschijn
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6 Geavanceerde opties
In Novucura zijn een aantal geavanceerde opties die handig kunnen zijn in het gebruik.
6.1 Verbergen inhoud van de webparts
Door achter de URL mee te geven dat de inhoud verborgen moet worden, worden er lege
Webonderdelen gegenereerd. Indien u bent ingelogd kan de inhoud van de Webonderdelen
worden gewijzigd.
Voorbeeld:
URL met inhoud verborgen: https://www.novusoft.nl?content=false
6.2 Weergeven van een enkele zone i.p.v. de hele pagina
Indien een andere site een deel van de pagina op haar site wil laten zien, kan dit door op de
andere site een deel van de pagina in een iframe te plaatsen. Wat er in een iframe getoond
wordt, kan bepaald worden door de zone te specificeren.
Voorbeeld:
Normale URL: www.novusoft.nl
URL met inhoud zone 3: www.novusoft.nl?framed=3
URL met inhoud zone 4: www.novusoft.nl?framed=4
6.3 Toevoegen breakpunt in lange paginanamen
Dit kan gebruikt worden om een lange paginanaam, die anders in het menu als lange kop in het
menu zou verschijnen, op een door u bepaald punt te laten afbreken.
Zie: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/shy.html
U kunt het karakter &shy toevoegen. In Windows is dit Alt-0173.
6.4 LightBox
Bij bepaalde Webonderdelen, zoals het HTML Content
Webonderdeel, kan gebruik gemaakt worden van de LightBox
optie. Als u de “Gebruik LightBox” checkbox aanvinkt, kunt een
link met behulp van de class: LinkToLightBox, in een lightbox zetten. Om deze light een hoogte
en breedte te geven zet u in de class height [hoogte in pixels] en voor de breedte width
[breedte in pixels]. De class komt er bijvoorbeeld alsvolgt uit te zien: class=”LinkToLightBox
height500 width500”. De volgorde van de hoogte of breedte maakt niet uit, zolang ze beide
maar worden genoemd.
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6.5 Parameters
6.5.1 QueryString parameters
Met QueryString parameters kunnen gegevens uit de query string in de url worden gehaald en
worden getoond in HTML content. De syntax hiervoor is:
[QsParam=key]
Bijvoorbeeld: Voor een website met de volgende query string:
www.<Uw domeinnaam>.com/paginanaam?Voornaam=xxxx&Achternaam=yyy
Kun je in een HTMLContent in de broncode van dezelfde pagina (in dit geval is de naam van de
pagina: paginanaam) het volgende plaatsen om de voornaam te weergeven:
<p>Voornaam is: [QsParam=Voornaam]</p>
Dit zal het volgende laten zien:
Voornaam is: xxxx
6.5.2 Server parameters
Met server parameters kunnen gegevens als een achternaam of offerte nummer uit een
offerte gehaald worden. Hiervoor is het ook het webpart ‘Offerte html content data’ nodig.
De syntax voor de server parameters is als volgt:
[ServerParam=key]
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6.5.3 Config parameters
Met config parameters kunnen variables uit het configuratie bestand (NovucuraSettings.config)
worden gelezen en worden getoond in HTML content. De syntax in het configuratie bestand is
als volgt:
<customVariables>
<customVariable name="key" value="value" />
</customVariables>
Vervolgens kan in de HTML content de volgende syntax gebruikt worden:
[ConfigParam=key]

6.5.4 Company parameters
Dit is een specifieke versie van de config parameters. Informatie over het bedrijf wordt in de
configuratie (NovucuraSettings.config) geplaatst:
<company
name="Novucura"
address="Augurksteeg 11"
postalCode="1601CD"
location="Enkhuizen"
emailAddress="info@novucura.com"
telephoneNumber="0320 - 282766"
faxNumber="084 - 7512281"
vatNumber="NL0123456789"
paymentPeriodInDays="14"
copyrightToYear="auto"
chamberOfCommerceNumber="123456789"
bankAccountNumber="12.34.56.789" />

Deze kan vervolgens worden op deze manier worden opgevraagd :
[CompanyParam=key]

6.5.5 Session parameters
Met sessionparameters kunnen gegevens worden toegevoegd die afhangen van de huidige
sessie. Dit zijn de volgende parameters:
 ‘GUID’: Genereert een nieuw GUID.
 ‘NOW’: De huidige tijd en datum.
 ‘TIMESTAMP’: Voegt een timestamp toe, in ticks.
Deze session parameters kunnen worden toegevoegd door de volgende HTML code te plaatsen
[SessionParam= GUID]
[SessionParam= TIMESTAMP]
[SessionParam= NOW]
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6.5.6 Format van parameters
Het is mogelijk om een parameter in een bepaald format te tonen. Hieronder een aantal
voorbeelden:
[ServerParam=VP1_VOORV, Format={0}]
[ServerParam=VP1_GESLACH, FormatArray=M(heer);V(mevrouw)]
[ServerParam=PK1_EXPDAT, FormatDate={0:dd-MM-yyyy}]
[QsParam=CM, FormatUrl={0}] – Url Encode Parameter
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